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juli
15 Buggruset, alternativ version

20 Stafetträning, Jägra-Idbäck

20- Mängdläger, Sälen (ELIT)

26 Mängdläger, Sälen (ELIT)

augusti
5 Tränings-OL, arr. Ronnie E

12 Tränings-OL, arr. Therese G

17 Löpträning 17:30, Ishallen

19 KM-Lång, Mora

24 Löpträning 17:30, Ishallen

26 Tränings-OL, arr. Jenny E

31 Löpträning 17:30, Ishallen

SENASTE klubbNYTT
Ta del av allt gällande tävlingar, träningar, arrangemang, styrelsebeslut och annat 
som berör klubben.  
 
Vill du bidra med något till nästa nyhetsbrev? 
Skicka till: oskar.sandberg@malungsok.se

Utsättningshelg i Sälen
Den 12-14 juni var klubbens elitlöpare i Sälen och satte ut kontroller till  
klubbens träningspaket. Totalt 14 övningar runt om i Sälenfjällen är utsatta 
där nytt för i år är att det sitter Emit-stämpling på två av träningarna.  
 
Flera klubbar runt om i landet har redan varit på plats och testat träningarna 
och intresset verkar vara större i år än tidigare. Mycket på grund av årets brist 
på orienteringstävlingar, men även att årets 10-Mila och nästa års världscup 
ska gå på Idre Fjäll. 
 
Berätta gärna för de orienterare du känner att det finns möjlighet att komma 
till Sälen och springa orientering. Eller varför inte springa en bana själv? 
 
Du kan läsa mer om våra träningspaket HÄR.

aktivitetskalender

september
2 Tränings-OL, arr. Jan-Olov M

7 Löpträning 17:30, Ishallen

9 KM-Medel, arr. Håkan E

14 Löpträning 17:30, Ishallen

16 Tränings-OL, arr. Hans D

18 SM Kval, (plats ej bestämd)

19 SM Final, (plats ej bestämd)

20 SM Final, (plats ej bestämd)

21 Löpträning 17:30, Ishallen

23 Tränings-OL, arr. Janne J

28 Löpträning 17:30, Ishallen

30 Tränings-OL, arr. Gunnar M

ungdomsläger 26-28 juni
I slutet av juni hade klubbens ungdomar läger i Sälen med OL-övningar, 
mossfotboll och massa trevligt stughäng.  

Läs en kort nyhet om lägret HÄR.

Bidrag från riksidrottsförbundet
Klubben har sökt och beviljats 180 000 kronor i bidrag från Riksidrottsför-
bundet. Bidraget täcker delar av de uteblivna inkomster som det innebar att 
ställa in 3+3 och konfiramtionslägret. Ett viktigt och välkommet ekonomiskt 
stöd för att klubbens verksamheten ska blomstra även kommande år.

Fjällmaraton flyttas till 2021 
På grund av Coronapandemin har styrelsen beslutat att ställa in årets upplaga 
av Bagheera Fjällmaraton Sälen. De anmälda deltagarna får välja mellan att 
skänka startavgiften till klubben, springa nästa år eller få pengarna tillbaka. 
Bagheera Fjällmaraton Sälen kommer arrangeras som vanligt nästa år! 

För den senaste informationen se 
någon av våra facebookgrupper: 

Malungs OK Skogsmårdarna 

Malungs OK’s Träningsbank
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eventor - Tävlingskalender 
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Buggruset arrangeras 15 juli
En alternativ version av buggruset kommer anordnas i Malung den 15 juli. 
Med fri starttid mellan 11-17 kommer löparna kunna gå, jogga eller springa 5 
km. En gemensam start för ett begränsat antal tävlingslöpare sker 18:00.

mailto:oskar.sandberg%40malungsok.se?subject=
http://www.malungsok.se/traningslagersalen/
http://www.malungsok.se/blog/2020/07/02/lager-i-salen/
https://www.facebook.com/groups/368332593376328/
https://www.facebook.com/groups/190862721089663/
https://www.facebook.com/groups/368332593376328/
https://www.facebook.com/groups/190862721089663/
https://eventor.orientering.se/Events


klotterplanket
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25-manna ställer in
En av årets höjdpunkter för flera 
i klubben brukar vara 25-manna. 
Tyvärr meddelade arrangören i 
slutet av juni att årets tävling ställs 
in. Nu får vi sikta mot att gå för  
klubbrekordet 2021 istället!

Bilder till hemsidor
Har du tagit bilder på klubbens 
verksamhet de senaste åren? Det 
kan vara allt från ungdoms-, bredd- 
och elitverksamhet, eller något av 
klubbens arrangemang.   

Skicka dina bilder till:  
oskar.sandberg@malungsok.se 

Mården | JUli 2020

sm-sprint flyttas 
till örebro

Tanken var att SM i sprint skul-
le ha arrangerats av Växjö OK 
i slutet av maj, men tävlingarna 
har nu flyttats till 10-11 oktober 
istället.Väldigt roligt att det verkar 
bli några SM-tävlingar i höst! 
Skogsdistanserna ska preliminärt 
anordnas 18-20 september, men 
arrangör är ännu inte utsedd.

Inbjudan till  
Elitläger i sälen

Vecka 30 åker elittruppen till Sälen 
och har träningsläger med fokus på 
mängd. Lägret börjar med sta-
fetträning tillsammans med ungdo-
mar och veteraner på den nyritade 
kartan i Jägra måndag 20 juli. En 
dag åker truppen även till Idre för 
att förbereda sig inför ett eventuellt 
10-Mila senare i höst.

HÄR kan du läsa inbjudan med 
lägerprogram. 

Nästa upplaga: 
augusti 2020

UNGDOMSträningar och 
motionsorientering

Håll koll i facebookgruppen och 
anslagstavlan i Malung för att ta 
del av vilka träningar som erbjuds 
nu under sommaren.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

ANMÄLAN ELITAKTIVITETER klubbens STRAVAKlubbens sociala medier

Thomas, Vendula och 
Daniel förbereder 

sig inför vm
Nästa sommar är det VM i 
tjeckien. Både skogsdistanser och 
sprintdistanser ska avgöras andra 
veckan i juli. Tre av klubbens 
tjeckiska löpare är just nu på ett 
förberedande läger i Liberec inför 
nästa års mästerskap. Thomas och 
Vendula som löpare och Daniel 
som ledare.

mailto:oskar.sandberg%40malungsok.se%20?subject=
http://www.malungsok.se/wp-content/uploads/2020/07/Inbjudan-M%C3%A4ngdl%C3%A4ger-vecka-30.pdf
https://www.instagram.com/malungsok/
https://www.facebook.com/Malungsok/
https://twitter.com/malungsok
https://gansub.com/s/l/Z3tjvvcJ8wVMG9/3604056455664/
https://www.strava.com/clubs/moks
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UU6Y3_w2U7q8f1cUBJQktVQ_bG7VwT1nO7pix3qN-kw/edit#gid=1263987742

